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:SAM:

3BEI geeft de directeur het woord
D

ag meneer de directeur, wij, de leerlingen van
3BEI, zijn blij dat u tijd heeft voor een interview. We hebben enkele vragen voorbereid en we
zijn heel benieuwd naar uw antwoorden.
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Wat is het toekomstplan van u als directeur op
deze school?
Ik ben hier anderhalf jaar geleden gestart als directeur voor de hele school. Daarvoor was ik coördinator van het deeltijds, dat heb ik 3 jaar gedaan.
Ik vind het belangrijk dat we met alle leerlingen,
leerkrachten en begeleiders nadenken over wat we
nog beter kunnen doen.  En als er dingen beter kunnen, moeten we niet bang zijn om zaken te veranderen.  
De leerlingen zeggen via de leerlingenraad dat niet
alles op onze school er even mooi uitziet. Ik denk
dat ze gelijk hebben: we kunnen nog van alles
doen om onze school er aantrekkelijker te laten
uitzien. Leerlingen zelf kunnen daar ook veel aan
doen, bijvoorbeeld door zaken te maken in projecten (foto’s, kunstwerken). Deze kunnen we dan
een plaats geven op onze school. De leerlingen van
het   beroepsvoorbereidend leerjaar hebben vorig
jaar een prachtige reeks zelfportretten gemaakt.  
De foto’s hangen nu in onze inkomhal.  Daarnaast
is het zo dat elke school wel een aantal uitdagingen heeft op infrastructureel gebied. We moeten
ervoor zorgen dat onze school er op lange termijn
netjes blijft uitzien. Het allerbelangrijkste voor mij
is dat we een kwaliteitsvolle school zijn waarin we
ons best doen om leerlingen veel bij te leren en hen
een goede zorg te bieden. In het kader daarvan zijn
we dit schooljaar aan het nadenken over hoe wij de
leerlingen beter kunnen evalueren. Ook willen we
ervoor zorgen dat toetsen beter in beeld brengen
wat onze leerlingen kunnen. De leerlingenraden en
de schoolraad zijn daarover onlangs bevraagd.
Er is nog heel veel werk, maar dat is in elke school
zo.  Bovendien: door samen aan dingen te werken,
leren we elkaar nog beter kennen. Dat is goed
voor de atmosfeer op school.

op te noemen.   Tegelijkertijd lopen er ook 2 tentoonstellingen op onze school in het kader van de
‘Groote Oorlog’.   In het kader van het thema
‘respect’ zal aan deze twee tentoonstellingen nog
een derde tentoonstelling gekoppeld worden met
foto’s gemaakt door onze leerlingen.
Ik hoop echt dat ouders, buurtbewoners en sympathisanten massaal afzakken naar de Holstraat.  
Dan kunnen ze met hun eigen ogen zien waarmee
we allemaal bezig zijn.  
Doet u uw werk graag?
Zeer graag, anders zou ik het ook niet doen. Het is
natuurlijk niet altijd leuk. Er zijn soms onverwachte
problemen en dan is het belangrijk dat ik daar als
directeur veel tijd voor vrijmaak.  Dan kan het soms
druk zijn. Gelukkig zijn er erg veel fijne momenten,
zowel met de leerlingen als met de collega’s.

Welke klas vindt u de beste klas van de school?
Het is moeilijk om klassen te vergelijken met elkaar.
Het is ook moeilijk om leerlingen met elkaar te
vergelijken. Ik denk dat een klas die zijn best doet
een goede klas is. Een leerling die zijn best doet is
een goede leerling. We kunnen aan leerlingen en
klassen niet vragen dat ze plots 100 op 100 hebben hé. We kunnen alleen maar vragen dat ze zich
helemaal ‘geven’.

Gaan er later andere richtingen komen op deze
school?
Dat is zeer goed mogelijk. Wij hebben voltijds en
deeltijds onderwijs. In het deeltijds onderwijs denken wij jaarlijks na of wij nog andere opleidingen
kunnen aanbieden. Vorig schooljaar is er bijvoorbeeld de opleiding ‘Logistiek medewerker in de
verzorgingsinstellingen’ bijgekomen.
Wat zal er gebeuren op het openschoolmoment?
In het voltijds onderwijs is het moeilijker om het
Ons open schoolmoment vindt plaats op 23 mei en studieaanbod aan te passen, maar het is wel goed
er zal echt van alles gebeuren!   Op onze website mogelijk dat wij dat in de toekomst zullen doen. Wij
staat er een overzicht van alle activiteiten en alle vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen zijn
leerlingen/ouders zullen nog een brief meekrijgen.   opleiding kan afwerken bij ons op school.
De rode draad is : ‘respect – recycle – repair’.  Leerlingen zullen in het recycle & repair café herstel- Welke uitstappen zijn er nog gepland voor de leerlingen uitvoeren, in de ateliers zullen er workshops lingen dit schooljaar?
over ‘duurzaamheid’ plaatsvinden, er zal een pop Er zijn nog een aantal uitstappen gepland. Voor de
– up kringloopwinkel zijn, een lezing die luistert eerste jaren is er nog de driedaagse in het Leen
naar de titel ‘respect voor talent’, een muziekop- (Eeklo). Die vindt jaarlijks plaats. Heel leuk!
treden door leerlingen en leerkrachten, een gratis Voor de vierde jaren is er nog een driedaagse in de
hapje voor alle bezoekers …   Kortom, te veel om Hoge Rielen in Kasterlee. Het is de eerste keer dat we

dit organiseren en we zijn heel benieuwd naar hoe
het zal verlopen. Het is bij de eerste en vierde jaren
de bedoeling om te werken aan teambuilding. En in
de 3de graad auto hebben we de Duitslandreis in de
loop van april.
Hoelang gaat u nog directeur blijven op onze school?
Zolang ik het plezant vind, wil ik het graag blijven
doen. Ik voel ook dat we nog belangrijke stappen
kunnen zetten. Ik ben bijvoorbeeld blij dat we het
afgelopen jaar minder leerlingen aan de deur hebben moeten zetten, want het is echt niet leuk om de
samenwerking met leerlingen te moeten stopzetten.  
Soms is er echter – in het belang van de leerlingen en
de school – geen andere oplossing.  
Leerlingen en leerkrachten vertellen mij ook dat de
atmosfeer op school de jongste jaren positiever is
geworden.  Dat vind ik heel belangrijk. In een school

leef je met heel veel mensen samen en dit moet op
een positieve manier gebeuren. Hoelang ik het nog
zal doen, kan ik echt niet zeggen.
Wat vindt u zo goed op onze school?
In eerste instantie de leerlingen. Het is op weinig
scholen zo, dat als je aan de schoolpoort staat, je
door zoveel leerlingen aangesproken wordt met een
‘goedendag’. Ik denk ook dat onze leerkrachten vrij
dicht bij de leerlingen staan. Er is sprake van veel respect tussen de leerlingen en de leerkrachten.
Wat ik nog heel mooi vind op deze school is dat we
hier samenzitten met heel veel leerlingen van verschillende achtergronden en culturen en dat leidt
vaak tot een boeiende uitwisseling. Als iedereen
dezelfde achtergrond heeft, dan is zo een uitwisseling een stuk moeilijker.  
Dit was onze laatste vraag. Meneer de directeur, wij
willen u bedanken. Wij zullen hier een mooi verslag
van maken voor in het Sint-Antonius Magazine.

FAMILIENIEUWS
We nemen afscheid van …
•
•
•
•
•

Raf Leys, oud-directeur van het HTISA, overleed op 23 januari.
Fabiën Verstraete, oud-leerkracht mechanica, overleed op 8 februari.
Firmin Sierens, schoonvader van Carine, leerkracht maatschappelijke
vorming, PAV, techniek en verzorging, overleed op 28 maart.
Robert Genetello, tot september van dit schooljaar nog onderhoudsmedewerker/conciërge op onze school, overleed op 7 april.
Abdulkadir Kocabas uit 3BEI zijn opa, is gestorven.

We verwelkomen …
•
•
•
•

Daan Vandekerkhove, leerkracht natuurwetenschappen en wiskunde,
kreeg op 5 februari een dochtertje Sam.
Peter De Knock, leerkracht AV, kreeg op 5 februari een zoontje Simeon.
Vincenzo  uit 1A heeft een zusje gekregen Elise.
Berkay uit 3BEI heeft een zusje gekregen Yaren.

We wensen hen een goede vaart ...
•

Sofie Vandekerckhove (leerkracht AV) en Jan Celie trouwden
op 26 april 2014.

Leerkracht vernoemt dochter naar
het schoolkrantje

We verwachten …
Lauren

Vander Cruysse
(leerkracht algemene
vakken), is bij het ter
perse gaan in volle
verwachting van haar
eerste kindje.

Daan Vandekerkhove en zijn
dochter Sam lanceren hiermee
misschien een nieuwe trend.

02

Nieuws uit de Holstraat

3BEI neemt het stuur van
de SAM-redactie over.

De provincie
nodigt ons uit

Een blik achter de schermen

klas eens op uitstap konden gaan,
dat is eens wat anders dan les! We
bezochten eerst het provinciehuis
in de Gouvernementstraat en kregen uitleg over de provincie, wie
p woensdagvoormiddag 12 de gouverneur is en hoe de provinfebruari maakten de leerling- cie bestuurd wordt. De uitleg was
en van het derde jaar beroeps   interessant maar wel wat te lang.
kennis met de werking van de  pro- Op het einde mocht Arsuel voorzitvincie.
ter zijn en hij stelde een vraag:
Arsuel Curaj, Samed Hoxhaj, Mert moeten mensen die dronken
Onar, Biser Ognyanov, Nedrin achter het stuur rijden een gevanAliev en Sevdalin Yankov uit 3BMC genisstraf krijgen?
maakten het volgende verslag:
We discussieerden hierover en
daarna werd er via de computer
“We waren blij dat we met onze gestemd.

O

Het was wel goed dat we eens konden meemaken hoe zo een stemming verloopt!
Daarna gingen we naar de Zuid,
naar een ander gebouw van de
provincie. We zagen de foto’s die
we vorig jaar van onszelf gemaakt
hebben. Bij elke foto hing er een
kader met wat meer uitleg: van
welk land je komt, welke godsdienst, lievelingsauto en -eten enz...
Op het einde was het wel leuk dat
we door de directeur op chips en
cola werden getrakteerd.”

:SAM:

3BEI

maakte bij deze SAM deel uit van
de redactie. Ivan, Hyusmen en
Yaw selecteerden enkele sfeerbeelden van dit
project. Eerst brachten we een bezoek aan het
bedrijf ‘De Persgroep’. De leerlingen kregen
hier veel informatie over het bedrijf en hoe
een krant gemaakt wordt. Het leukste deel was
natuurlijk de rondleiding in de drukkerij.

De gids vertelt aan
ons waarvoor de
robot dient. De
robots zijn uitgerust
met sensoren zodat
ze niet botsen met
elkaar.

Dit is de robot van de
fabriek. Hier haalt hij
de papierrollen op,
waarop de kranten/
tijdschriften gedrukt
worden. Hij is gek!

UGent onderzoekt: taalleerstrategieën in 3BSO

V

oor onze Masteropleiding Logopedische wetenschappen
(Universiteit
Gent),
liepen wij 4 weken stage
op het HTI Sint Antonius.
De bedoeling van onze
stage was het opzetten
van een onderzoek naar
‘taalleerstrategieën’
bij alle 3de jaars BSO.
Taalleerstrategieën zijn  
manieren om de betekenis van een woord
dat je niet begrijpt,   te
achterhalen.
Bijvoorbeeld door het woord te splitsen,
te raden naar de betekenis, de
zinnen op nieuw te lezen …
We haalden elke leerling in totaal
4 keer uit de les.
De eerste keer keken we welke
taalleerstrategieën de leerlingen
al gebruikten en wat de leerlingen deden wanneer ze een woord
tegenkwamen waarvan ze de
betekenis niet kennen. Bij de volgende 2 oefenmomenten gingen
we de leerlingen nieuwe strategieën aanleren (woorden splitsen, de zinnen opnieuw lezen, de
titel en de afbeelding van de tekst
bekijken).  

1. Hamza (3BMA)
592 punten
2. Biser (3BMC)
488 punten
3. Yassir (3BMA)
452 punten
De top drie van de
winnaars

Tijdens de laatste sessie maakten
de leerlingen een eindproef waaruit wij konden afleiden welke
strategieën ze nu echt gebruiken.
Tijdens elke oefensessie konden
de leerlingen ‘pijltjes’ verdienen,
die ze op het einde van de sessie
konden inruilen voor een aantal
gooibeurten bij het spel ‘darts’.
Door dit spel als beloning aan ons
onderzoek toe te voegen, waren
de leerlingen zeer enthousiast
om mee te werken. We hielden
de scores van alle leerlingen bij
via een grote poster aan de muur.
Hierdoor groeide het competitiegevoel nog meer.

Musa
(3BMC):
“Ik
vond het leuk om met
de meisjes te mogen
werken. Mijn Nederlands is al redelijk goed, maar
ik heb toch nog iets kunnen bijleren. Toen ze in de klas kwamen
vertellen wat we zouden doen,
was ik al enthousiast. Ik vond het
leuk dat we eens individueel konden werken. Het dartsspel aan het
einde van het uurtje motiveerde
mij om mijn best te doen. Het
was ook een leuke ontspanning.
Ik vind het jammer dat ze na de
paasvakantie niet meer terugkomen. Ik zal ze missen.”
Aan alle leerlingen en leerkrachten bedankt om deel te nemen aan ons onderzoek!

Kranten (hier Het
Laatste Nieuws)
worden in de fabriek
aan de lopende band
gemaakt!

Na het bedrijfsbezoek konden
we beginnen. We
werden in groepen
verdeeld en kregen
per groep de opdracht om een artikel
te schrijven voor in
onze schoolkrant.

Hier waren we aan
het samenwerken
voor de SAM.

Ondertussen is een
andere groep bezig
met het afnemen
van een enquête in
alle klassen van onze
school.

Stage in de Refuge

D

e leerlingen van de richting
‘logistiek helper in de zorginstellingen’ liepen 8 maandagen
stage in het woonzorgcentrum de
Refuge. Ze hadden heel wat verschillende taken; het ontbijt klaarmaken en opdienen, hulp bieden
bij het eten, afruimen, bedden verschonen en opmaken, meehelpen
tijdens de activiteiten van de dag …
Onze leerlingen hebben een hart
voor de bejaarden en werden erg
graag gezien.
Naomie: “Ik ben pas sinds december ingeschreven in De Rotonde,
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maar mocht meteen mee op
stage. Het was zeer leerrijk, want
voor mij was alles nieuw. Bedden
verschonen en opmaken ging iedere week vlotter. Het contact met
de bewoners was voor mij zeer
aangenaam. Je krijgt veel vriendschap van de mensen. Het babbeltje met sommigen van hen zal
ik zeker missen.
Het personeel was soms wel een
beetje streng. We moesten ons
houden aan de vele regels rond
hygiëne. Wanneer je met mensen
werkt, is dit zeer belangrijk!”

e
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Dit (3BEI) is ons beste team van het schooljaar
2013-2014 (Hier ontbreken nog Mario, Taylan en
Berkay).

:SAM:

V

eerle Vion (leerkracht keukenmedewerker) en Karen
Heyvaerts (leerkracht AV-OKAN) hebben de afgelopen
schooljaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van een
competentietool voor de taalleerlingen die in De Rotonde
de opleiding keukenmedewerker volgen. Dit voorjaar gaven
ze een presentatie hierover aan verschillende scholen uit
Vlaanderen.
In het deeltijds onderwijs wordt wat de leerlingen kunnen en
kennen, geëvalueerd aan de hand van competenties. Deze
competenties zijn voor leerlingen die nog niet zo goed Nederlands spreken moeilijk te begrijpen. Daarom besloten Veerle
en Karen om er fiches van te maken waarop ook foto’s staan.
Zo zien de leerlingen wat er nu precies bedoeld wordt met al
die moeilijke woorden.
Tijdens de les gebruikt de leerkracht de fiches met de competenties van die dag en plakt deze op het bord. De leerlingen
krijgen ook een recept met korte en duidelijke instructies. Zo
kunnen ze stap voor stap zelfstandig te werk gaan.

‘Ik zeg wat ik oefen, ik herhaal, ik doe en leer’
“Wij groeien”

Aan het eind van de les gebruiken de leerlingen de De leerlingen krijgen zelf kopies van de fiches mee, Deze fiches werden ondertussen ook ontwikkeld
fiches om te zien wat ze al kunnen en waarop ze nog zodat ze ook tijdens een sollicitatie hun vaardigheden voor de opleiding ‘aanvuller’. Hopelijk zullen er nog
verder moeten oefenen.
kunnen aantonen aan de werkgever.
vele opleidingen volgen, zodat we onze leerlingen
nog beter kunnen bijstaan in hun leerproces!

De cameramannen en DJ’s van de toekomst

I

‘De taalondersteuning mag
niet stoppen.’

W

ij zijn Isabelle en
Helena en studeren aan
de Arteveldehogeschool in
Gent.   Samen liepen wij stage
op HTI Sint-Antonius van begin februari tot begin april.
Gedurende deze 8 weken hielpen wij leerlingen die nog niet
zo lang Nederlands spreken.
We haalden ze uit de klas of
begeleidden hen in de praktijklessen. We oefenden vooral
de minder gemakkelijke vakken waar heel wat moeilijke
woorden in voorkomen. Wij
doen dit door samen de leerstof te herhalen en ook voor te

bereiden. Op die manier kunnen de leerlingen goed volgen
in de klas. Door verhalen en
gezelschapsspellen te gebruiken, leren de leerlingen ook
dat Nederlands leren leuk kan
zijn. Alle leerlingen zijn erg gemotiveerd om bij te leren. Stuk
voor stuk deden ze enorm hard
hun best en met resultaat. De
punten van de leerlingen zijn
vaak beter na de begeleiding.
De jongens zelf geven aan erg
blij te zijn met de ondersteuning. Sadul: ‘’Het helpt mij
veel. De ondersteuning mag
niet stoppen.’’ Bello: “Ik heb
veel nieuwe woorden bijgeleerd.” Mariyan en Nedjalko:
“Je helpt ons om goed Nederlands te praten, maar je helpt
ons ook als we een probleem
hebben.”

n het kader van ons teambuildingproject ‘schakel’ zijn we met de klas 5BEI
naar een workshop gegaan van Victoria
Deluxe. Deze sociaal-artistieke organisatie wil jongeren in aanraking laten komen met muziek, video en theater. Kortom, kunst in al haar vormen.
We gingen erheen met de tram. De
organisatie zelf is gevestigd in een gerenoveerde loods aan de dokken van
Gent. We werden verwelkomd door de
twee vaste medewerkers van Victoria
Deluxe, Ewoud en Koen. Zij gaven ons
een inleiding over de werking van de
organisatie in de grote zaal. Ewoud en
Koen projecteerden intussen allerlei
zaken die ze hadden verwezenlijkt met
de organisatie: videoclips, fotoshoots,
interviews, theaterprojecten, te veel om
op te noemen.
Het tweede deel van het bezoek was
een doe-sessie. De leerlingen werden
losgelaten op alle apparatuur en mogelijkheden die het complex aanbiedt.
Sommige leerlingen gingen meteen
achter de draaitafel staan om hun DJkwaliteiten op de proef te stellen. Andere leerlingen deden mee aan een echte
fotoshoot en het opnemen van een
video- en muziekclipje. Anderen gingen
dan weer meteen zelf achter de camera
staan om de kneepjes van het vak te leren. Zelfs de pc-freaks konden hun hartje
ophalen, door bij te leren over de laatste computerprogramma’s die gebruikt
worden om muziek en video te mixen.

Elk van deze activiteiten werd professioneel begeleid door de medewerkers van
Victoria Deluxe.
Om de voormiddag af te sluiten, kreeg
elke leerling een uitnodiging om mee te
draaien met de creatieve sessies die de
weken erop, elke woensdagmiddag, na
school, georganiseerd werden.
De leerlingen waren heel tevreden en
geïnteresseerd en klaar om eventueel
volgende sessies bij
te wonen. Ze hebben
er ook een heel tof
filmpje gemaakt. Wil
je het zien? Vraag het
dan aan één van de
leerlingen van 5BEI!
Meer informatie over
deze organisatie?
Surf naar
www.victoriadeluxe.be
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Op stage in de Carrefour

Wat leerlingen écht denken over onze school!

I

W

edereen kent ze of ziet ze.
De dames en heren die in
de supermarkt zorgen voor
gevulde rekken. Maar wat
houdt dit beroep eigenlijk
in? Wat is de precieze functie van de aanvuller en wat
komt er bij  kijken?
Een aanvuller bekleedt een
enorm scala aan functies
die onmisbaar zijn voor een
supermarkt. Hij vult niet
alleen, hij verzorgt ook de
winkel en controleert de
kwaliteit van de producten.
Daarnaast helpt hij de klanten bij het vinden van producten en hij is het gezicht
van de winkel.
Aanvullen lijkt erg simpel,
maar elk artikel moet op de
juiste plaats, je moet rekening houden met de vervaldatum en de rekken moeten
mooi vol staan. Je moet heel
ergonomisch werken om de
taken vol te houden!
Enkele reacties van de stagi-

aires: “Een zinvolle stage, ik
heb heel veel geleerd, het
helpt me om sneller werk
te vinden, elke dag ging het
vlotter en vlotter, ik heb de
taken onder de knie gekregen, ik ben benieuwd naar
de volgende stage, zo krijg
je de technieken te pakken, ik was niet altijd lief
voor mijn lichaam: rug- en
schouderpijn …”

ij (Rewat, Abdülkadir  en Berkay) hebben een enquête afgenomen.
We zijn in (bijna) alle klassen geweest van onze school en de leerlingen hebben deze
enquête ingevuld. Er waren 2 onderwerpen in de enquête: ‘HTISA een goede school?’ en
‘Respect op het HTISA’. We hebben de enquête zelf opgesteld, zelf afgenomen in de
klassen en zelf verwerkt. In totaal hebben we vier weken gewerkt aan dit project.

:SAM:
e
Mad
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Een leuke opmerking van
het personeel: “Ze zijn hier
weer geweest vandaag, de
winkel oogt zo mooi …”
Specifieke
beroepsvaardigheden oefenen in een
echte winkel, is leren in een
krachtige leeromgeving en
het onbekende behoort
hiermee tot een definitief
verleden!
De leerlingen
Winkelbediende

Bij de eerste enquête  wilden wij te weten komen hoe de leerlingen denken over onze school en  
hoe ze zich hier voelen. We hebben hiervoor gepaste vragen opgesteld. Dit zijn de resultaten:
is tevreden tot zeer tevreden over het HTISA
voelt zich OK in zijn klas
vindt dat hij zijn mening kan zeggen in de klas
wil graag nog meer praktijkmateriaal
vindt dat de speelplaats nog groter mag zijn
voelt zich goed tot zeer goed in zijn klas
vindt dat hij voldoende leerstof krijgt
is graag op deze school
0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

In deze wordle staan de hoofdredenen waarom de leerlingen voor onze school gekozen hebben.
Hoe groter het woord hoe belangrijker leerlingen dit vonden.

Op tijd = cool!
grappige excuses van telaatkomers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mijn neef had ruzie aan de Dampoort en
ik moest hem gaan helpen.
Geen idee, vind maar iets uit.
Ik dacht dat ik op school was, maar ik was aan
het dromen.
Er kwam geen water uit de douche.
Er was veel volk in de Mc Donalds.
Mijn vriend heeft op mij overgegeven.
We zaten opgesloten in het toilet.
De tram had platte band.
De tram reed achteruit.
Mijn mama was nog niet wakker, en zij maakt
mij wakker (ook al ben ik meerderjarig).
Ik had zelfs nog getwijfeld om te komen!

De tweede enquête ging over ‘respect op school’. Hieronder enkele opvallende resultaten van
onze enquête ‘respect’:
•
•
•

by

88% van de leerlingen vindt van zichzelf dat ze beleefd zijn tegen de leerkrachten
85% van de leerlingen vindt dat leerkrachten meestal tot altijd vriendelijk zijn
73% van de leerlingen zegt terecht te kunnen bij de leerlingbegeleiding als ze een probleem hebben

Wij vonden deze opdracht een spannende en leuke opdracht. Het was een beetje moeilijk om
vast te leggen, maar het was leuk om naar de klassen te gaan. Sommige leerlingen waren kwaad
dat er ‘elke week’ een enquête afgenomen werd, maar de meesten vonden het leuk. De leerkrachten waren enthousiast en heel vriendelijk.

:SAM:

Wat hebben Dr. Guislain,
ons schoolproject
en WO I met elkaar
gemeen?

Bezoek De Lijn:
enkele sfeerbeelden

W

e werken dit schooljaar aan een
schoolproject over Respect en
Herinnering. Daarom bezoeken we
met alle klassen van  het eerste tot en
met het zesde jaar de tentoonstelling
“Oorlog en Trauma”   in het Gentse
Museum Dr. Guislain.
Deze tentoonstelling leert ons niet alleen kennismaken met ons verleden
en de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog, maar ook met de
manier waarop mensen daarmee
omgaan.
We maken kennis met de geschiedenis van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg in het prachtige
kader van de Dr. Guislainsite.                                                
We leren ook dat er nu nog steeds
mensen met geestelijke problemen
verzorgd worden in het psychiatrisch
verzorgingscentrum Dr. Guislain.
Enkele foto’s van enthousiaste
bezoekers uit 3BMA, 3BMB en 2 TME.

Nog 100 dagen te gaan …

D

e vrijdag voor de krokusvakantie vierden de zevende
jaren van het HTISA 100 dagen. Ik vroeg aan een
paar leerlingen van 7BVI hoe deze dag was verlopen.
Wat hebben jullie allemaal gedaan tijdens de 100 dagen?

Hopelijk moesten jullie daar niet te lang wachten. Dus
daar eindigden de 100 dagen?
Izzet: Ja, de meesten waren de nacht ervoor gaan
feesten, dus iedereen was wel moe.
Vilson: Wij willen ook graag meneer Hauters bedanken voor de leuke dag!
Oké, enorm bedankt voor dit interview!

Mohammed: ’s Morgens zijn we gaan ontbijten bij meneer Hauters thuis. We kregen koffiekoeken, chocolademelk, fruitsap en koffie. Daarna hebben we in de
woonkamer van de leerkracht samen naar een film
gekeken ‘Jackass, Bad Grandpa’, echt mevrouw, die
film moet u ook eens bekijken! De hond van meneer
Hauters, Merlin, heeft ook meegekeken.  
Die film zal ik op mijn lijstje zetten. En ’s middags ?
Kadir: ’s Middags zijn we met de klas Turkse pizza’s gaan
eten in de Sleepstraat in restaurant Gülhan.
Vilson: En ik heb de hele klas getrakteerd! (gelach)
Izzet: Met drie leerlingen zijn we daarna nog iets gaan
drinken in de Godot (café in de buurt van de Graslei,
nvdr).

Op zoek naar mijn droomauto
De Sint
op bezoek
in de Holstraat

D

e echte Sinterklaas kon er dit jaar jammer
genoeg niet bij zijn. Daarom stuurde hij zijn
verre neef, die op zijn beurt een verre nonkel is
van Meneer Bouche. En eerlijk gezegd, er zijn
gelijkenissen. De zwarte piet zou naar het schijnt
wel echt geweest zijn.

O

p donderdag 23 januari zijn we naar het Autosalon
te Brussel geweest. Dit jaar was het helemaal anders dan vorig jaar, want toen kregen we enkel bedrijfswagens te zien. Nu konden we o.a. Ferrari, Maserati,
Aston Martin en natuurlijk ook AUDI met zijn S5 en RS6
van dichtbij bekijken.

Mijn droomauto stond daar ook: de Chevrolet Camaro
met 6,2 liter motor en 513 PK en dan nog in mijn lievelingskleur:  stralend rood…  Aan één van de verkopers
heb ik gevraagd of ik er mocht inzitten, maar dat kon
jammer genoeg niet. Ik begreep het wel, want niet iedereen is even voorzichtig in zo een exclusieve wagen.
Geen probleem, ik liep terug naar de dure auto’s en
daar mocht ik wel in een Ferrari  en een Aston Martin
plaatsnemen en eventjes wegdromen…
Natuurlijk keek ik niet alleen naar de auto’s maar ook
naar de lieve mooie dames die de auto’s nog meer
deden schitteren. Zo werd het zeker een geslaagde dag
voor mij!
Turan, 7BAE
Dit jaar werd het bezoek aan het Autosalon wel een
leuke dag, want er waren sportwagens.   Ik heb eerst

naar veel gewone merken gekeken om ze te vergelijken, want ik wil er binnenkort zelf één kopen. Na
mijn verkenning langs de stands van Seat, Ford en
Volkswagen zou ik uiteindelijk  wel voor een Seat Leon
FR willen kiezen.  Daarna ben ik gaan kijken naar Job
on Wheels, maar dit was veel minder interessant dan
gedacht. Daarom gingen we direct naar de stand van
Playstation 4 om een tijdje FIFA te spelen.
Na de middag zijn we gaan kijken naar allerlei luxemerken, zoals BMW. Zij hebben een nieuwe 4-reeks.
Een hele mooie wagen, maar niet  betaalbaar voor mijn
leeftijdsgroep. Het gevoel van in een gewone wagen te
zitten, is helemaal verdwenen bij auto’s zoals deze. Je
zit als het ware in een woonkamer.
Bij de sportwagens van Rolls Royce, Aston Martin,
Ferrari, enz. ben ik lang blijven stilstaan. Deze auto’s
zie je niet elke dag dus namen we van de gelegenheid
gebruik om deze prachtige modellen te bewonderen.
Wat ik zeer spijtig vond was dat er weinig Amerikaanse
muscle cars waren.
Uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar de snelste
wagen van het Salon. We dachten eerst dat het de
Bugatti Veyron zou zijn, maar uiteindelijk bleek het de
Lamborghini Aventador. Een hele mooie wagen maar
niet mijn favoriet.
Roan, 7BAE
Het laatste half uur zijn we naar een bekende mountainbiker gaan kijken die trucjes deed met zijn mountainbike.   Hij had iemand uit het publiek nodig die
wilde meewerken en dat werd dus ikzelf. Ik moest op
de grond gaan liggen terwijl hij allerlei sprongen maakte, de één al moeilijker en gevaarlijker dan de andere.
Voor de anderen was het leuk om hem bezig te zien,
maar ik was blij dat ik zonder kwetsuren weer op de
bus naar huis zat!
Goran, 7BAE
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31 leerlingen
geven sfeer
voor 100!

V

an maandag 31 maart
2014 tot woensdag 2
april 2014 zijn we met de
4de jaren op 3-daagse geweest naar de Hoge Rielen
in Kasterlee. Het gaf ons
de kans om onze medeleerlingen en leerkrachten
op een andere manier te
leren kennen. Hieronder
kan je in ons fotoverslag
zien hoe onze week is verlopen. Veel leesplezier!
Foto 1: Op de eerste dag
werden we in het station
Dampoort verwacht. In
Herentals aangekomen moesten we de bagage afgeven
om  naar de picknickplaats te
wandelen aan de hand van
een wegbeschrij-ving, die
we tijdens PAV hadden opgezocht op Google Maps.
Foto 2: Na de picknick volgden we wit-rode linten  in het
bos. Deze brachten ons tot
bij meneer Vanoutryve. Daar
kregen we fruit, drinken en
een wegbeschrijving die ons
uiteindelijk bij onze slaapplaats, paviljoen 15, bracht.
Foto 3: Er waren 2 grote
slaapkamers voorzien, zodat
iedereen voldoende plaats
had om te slapen. ’s Avonds
kregen we spaghetti, jammer dat dhr. Hageman deze
had laten aanbranden. Gelukkig was de saus wel heel
lekker!
Foto 4: Om de dag af te
sluiten en om ons helemaal
moe te maken hadden
dhr. Van Gansbeke en dhr.
Vanoutryve een spel in elkaar
gestoken “Levende stratego”.
Het was de bedoeling dat we
de vlag van het andere kamp
gingen veroveren.

Foto 5: De volgende dag
werd de groep in 2 verdeeld.
De ene groep ging eerst naar
het leger om een paracommandoparcours af te leggen,
de andere groep zou eerst
vlotten bouwen. In de namiddag werden de acti-viteiten
omgewisseld.
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Foto 6: Onze directeur is op
bezoek geweest en bleek
niet vies te zijn van de gracht
waar we moesten doorlopen
tijdens het paracommandoparcours.
Foto 7: Het vlot waar we op
varen hebben we zelf gemaakt. We kregen enkele
lege olievaten, balken en touwen om mee aan de slag te
gaan.
Foto 8: De laatste avond was
het barbecue. Vele leerlingen hebben geholpen met het
bakken van vlees en het snijden van de groenten.

10
7
2

Foto 9:   Dhr. Van Gele had
speciaal zijn gitaar meegebracht om voor ons enkele
prachtige nummers te spelen. Helaas moest hij zijn gitaar regelmatig afgeven aan
overijverige leerlingen die
hun muziekkunsten wilden
laten horen.
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Foto 10: Op dinsdagavond
was het kampvuur. Jammer dat het zo snel gedoofd
moest worden, maar de
nachtwaker had niet veel zin
in een bosbrand daar we ons
van kampvuurkring hadden
vergist.

12

Foto 11: Ook onze school
had op 3-daagse een eigen
IVAGO-team! Vele leerlingen hebben geholpen bij het
opruimen en schoonmaken
van het paviljoen.
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Foto 12: Op de trein van
Herentals naar Berchem bleken velen wat nood te hebben aan een stevige portie
slaap.

AFVAL = KUNST

I

n welke vuilnisbak gooi
je een plastiek zakje?
Waar kan je terecht met
je oude meubels? Wat
zijn de gevolgen van milieuvervuiling op onze
Aarde? De leerlingen van
het 1ste jaar zochten tijdens de laatste week van
maart naar antwoorden
op al deze vragen. Alle
leerkrachten van het 1ste
jaar sloegen de handen in
elkaar en werkten samen
rond het thema milieu.
De milieuweek startte met
een workshop ‘aan de slag
met afval’. De leerlingen
konden kiezen tussen verschillende workshops.
Tijdens de week was er in
elke les aandacht voor het
milieu. Zo werkten ze in de
les Frans rond een milieulied en berekenden ze hun
ecologische voetafdruk in
de les wiskunde. De week
werd afgesloten met een
videospektakel. Op 4 verschillende schermen tegelijk werden beelden geprojecteerd van de aarde en de invloed van de mens op
de aarde. ‘Indrukwekkende beelden’ en ‘mooie muziek’, vonden de leerlingen. ‘Voor herhaling vatbaar’
wisten zowel de leerlingen als de leerkrachten.
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Verbouwingen in de Holstraat

M

et behulp van
een externe firma
werden de damestoiletten volledig vernieuwd
en werd een mindervalidentoilet geïnstalleerd.
De werkgroep ‘klussen’,
volledig bemand door
handige
leerkrachten,
is gestart met de eerste
renovatiewerken van de
inkomhal van de school.
Mooi werk!

Ook in het HTISA
vierden we de start
van het nieuwe jaar
met een receptie.

:SAM:

Eerstejaars genieten
van bosklassen

D

e eerste week van april: de paasvakantie kwam eraan en
de gewone lesweek voor de eerstejaars werd vervangen
door onze jaarlijkse bosklassen in Het Leen in Eeklo. Het was
prachtig weer en we hebben dus heel veel kunnen genieten
van het bos en de speelweiden. De leerlingen konden zich
uitleven in sport, een oriëntatieloop, heel veel bosspelen en
een casino-avond. Bovendien was er ook zeer lekker eten.
Kortom, het was weer een week om nooit te vergeten.

PROGRAMMA OPEN SCHOOL
Recycle & Repair Café

17.00 u. – 18.00 u. (in de ateliers)

Meneer
De Meue:
de verdiende
winnaar

Kom langs met defecte kleine elektrische huishoudtoestellen en laat ze door de leerlingen herstellen. Niet-herstelbare apparaten demonteren we om herbruikbare onderdelen te recycleren.
Problemen met de fiets? Leerlingen inspecteren of je fiets voldoet aan de wet en voeren kleine
herstellingen uit. Ondertussen stellen ze je fiets af op maat! Heb je last van lekkende kranen?
Breng ze mee en laat ze nazien door de leerlingen. Je krijgt vast en zeker ook tips hoe je ze nadien
correct kan monteren. Wil je deze zomer zorgeloos op reis met de auto? Spring binnen en laat een
vakantie-checkup uitvoeren door de leerlingen. Ook voor een inschatting van de kosten bij koetswerkschade kan je bij ons terecht.
Wil je iets te laten herstellen, dan neem je voor concrete afspraken best op voorhand contact op via
repair@htisa.be. Gelieve daarbij je contactgegevens en de aard van de herstelling te vermelden.

G

een ‘normale’ personeelsvergadering op 20
december 2013. Op het programma stond een vakkundig
in elkaar geknutselde teamactiviteit. Begeleid door een
hapje en een drankje, enthousiast geserveerd door een
aantal oud-collega’s, gingen
de teams van leerkrachten op
zoek in Gent naar de oplossing
voor een brutale Holstraatmoord. Johnny De Meue
kaapte daarbij, volledig terecht, de hoofdprijs weg. Enkele sfeerbeelden.

Workshops duurzaamheid / toekomst in techniek
17.00 u. – 18.00 u. (in de ateliers)

De leerlingen gaan aan de slag en geven toelichting over de werking van zonne- en windenergie,
warmtepompen, elektrische wagens (elektrische BMW i3), … Bovendien krijg je uitleg over het
vervangen van oude gloeilampen door energiebesparende verlichting met dezelfde lichtsterkte.

‘Pop-up’ kringloopwinkel
Van 16.00 u. – 19.00 u.

De leerlingen ‘winkelbediende’ uit het deeltijds onderwijs heten je van harte welkom in de tijdelijke kringloopwinkel. Op die manier geven ze gebruikte spullen een tweede leven. Met de opbrengst ondersteunen we de leerlingenraden van voltijds en deeltijds onderwijs.

Foto-installatie RESPECT?

Newton in een ballon

D

e leerlingen uit 3BMA,
3BMB en 3BMC volgen
de richting mechanica in het
HTISA. In deze richting maken
de leerlingen kennis met lassen, frezen, draaien, plaatbewerking... De leerlingen
leren uiteraard niet enkel de
praktijk maar ook de theorie.
Leerlingen beseffen zeer

Doorlopend van 15.30 u. tot 20.00 u.

De leerlingen kregen een
ballon, wasknijper, visdraad
, plakband en een rietje.
Het was de bedoeling om
de ballon op te blazen en
niet dicht te knopen maar
er een wasknijper op te
plaatsen. De ballon moest
bevestigd worden aan het
rietje met plakband. De

Naar aanleiding van de tentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog geven de leerlingen via
zelfgemaakte beelden een interpretatie van wat respect in hun dagelijkse leven betekent. Deze
beelden werden gebundeld in een foto-installatie die te zien zal zijn. Een professionele jury selecteerde de beste foto. De winnaar wint een waardevolle prijs!

Met droefheid melden wij
het overlijden van

EH
goed dat de theorie nodig is
om de praktijk nog beter te
kunnen uitvoeren. Sommige
leerlingen vinden het echter
niet gemakkelijk om zich een
volledig uur te concentreren
op deze theorie. Ze willen
liever alleen maar werken
in de praktijk. Aan motivatie
om te werken dus zeker geen
gebrek! Om het voor de
leerlingen zo aangenaam en
duidelijk mogelijk te maken,
koppelen de leerkrachten de
theorie zoveel mogelijk aan
de praktijk.
Deze les ging over het thema ‘Newton’, derde wet van
Newton: actie is reactie.

visdraad moest door het
rietje gestoken worden en
een leerling mocht de
wasknijper er af halen. Het
effect was een wegvliegende
ballon. Newton in de praktijk. Naast de oefening met
de ballon waren er ook nog
de knikkerbaan, de bal tegen de muur kaatsen, en de
weegschaal.
De leerlingen waren heel
enthousiast! Ze vonden het
niet alleen tof, maar hadden
er ook iets van opgestoken.
Ik was als leerkracht heel fier
op de jongens!

Raf Leys

17/03/1933 – 23/01/2014
Raf Leys was tussen 1977 en 1998
directeur van onze school.

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde is om niet te vergeten ...
is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten en niet kunnen vergeten ...
Leven is
- vanaf zijn geboorte -

voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan.
Zichzelf verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel
om vruchten voort te brengen.
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Men leert het nooit.
Gelovigen nemen nooit afscheid van het Leven.

Dhr. De Muynck
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Hartverwarmende solidariteit

D

Tentoonstellingen ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’ en ‘Congo aan
den Yser’
Tentoonstellingen: doorlopend van 15.30 u. tot 20.00 u.
Toelichting ‘Congo aan den Yser’ door Griet Brosens: 17.10 u. tot 17.30 u.

100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog kan je in onze school terecht voor een bezoek
aan de tentoonstelling over ‘De Groote Oorlog’. Met de expo ‘Congo aan den Yser’ is er speciale
aandacht voor de 32 Congolezen die in Belgisch uniform meevochten. Auteur Griet Brosens komt
hieromtrent een toelichting geven, waarop iedereen welkom is.
Wens je de toelichting van Griet Brosens bij te wonen, geef dan een seintje voor 21/5.

it jaar was Broederlijk
Delen solidair met een
landbouwproject in Senegal.
De leerlingen werden tijdens
de godsdienstlessen gesensibiliseerd vanuit het verhaal
van Ibrahima die het leven in
de grootstad heeft verlaten
om terug op het platteland
groenten en fruit te kweken.
Op vrijdag 28 maart was de
apotheose! ’s Morgens konden
de leerlingen bij het binnenkomen gooien tegen de honger
en tijdens de middagpauze
vond de solidariteitsmaaltijd
plaats. Er werden ook wereldwinkelproducten verkocht en
sommigen gaven een vrije bijdrage. Zo werd er een mooi bedrag verzameld om de mensen
van het Zuiden te steunen.

RESPECT voor talent – Lezing Luk Dewulf
15.30 u.: Onthaal
16.00 u. – 17.00 u.: Lezing

Luk Dewulf is pedagoog en auteur van het boek “Ik kies voor mijn talent”. Hij brengt een inspirerende lezing over hoe talenten en resultaten hand in hand gaan. Wat is talent? Hoe kan je competenties en talenten met elkaar verbinden? Hoe kan je vaardigheden ontwikkelen om meer uit je
talent te halen? En wat doe je met die zaken waar je niet goed in bent? De lezing van Luk Dewulf is
gratis en toegankelijk voor iedereen.
INSCHRIJVEN is vereist en kan t.e.m. 21/5/2014

Bart D’hont maakt op muzikale
wijze met mondharmonica en
ukelele reclame voor de solidariteitswinkel. Zowel leerlingen als
leerkrachten konden tijdens de
vastenperiode wereldwinkelproducten kopen en deden dit ook
massaal. Bart zorgde ervoor dat
de voorraad telkens opnieuw aangevuld werd.

Muziekoptreden ‘Moses on a Mountainbike’
Al sinds september rommelt het in de gangen van de school. Elke vrijdagavond musiceren een
groep enthousiaste en muzikale leerkrachten en leerlingen samen. Tijdens de open school kan je
ze live aan het werk zien!

Info over studiekeuze & inschrijven volgend schooljaar
Nieuwe leerlingen kunnen (in aanwezigheid van één van hun ouders) doorlopend inschrijven. Er
zullen ook verschillende stands zijn waar je meer informatie over alle richtingen in TSO, BSO &
deeltijds onderwijs ‘De Rotonde’ kunt verkrijgen.

Centraal café met gratis hapjes
Doorlopend open De hapjes werden bereid door leerlingen uit het deeltijds onderwijs en zijn gratis
voor alle bezoekers.

Alle leerlingen die op tijd op
school waren konden mee gooien om geld in te zamelen voor
Broederlijk Delen. Telkens wanneer raak gegooid werd in een
gat in de grote wereldkaart, werd
het bedrag dat in dit werelddeel
stond door de school verzameld
voor Broederlijk Delen. De leerlingen smeten zich letterlijk en
figuurlijk! In totaal werd voor
73,85 euro raak gegooid voor
Broederlijk Delen. De school verhoogde dit bedrag tot 100 euro!

Met droefheid melden wij
het overlijden van

Robert Genetello
16/03/1950 - 07/04/2014
Robert was tussen 2009 en 2013
de onderhoudswerker en conciërge
van onze school.

We zullen ons Robert herinneren
als een harde werker, klein van gestalte, maar sterk als een beer
als de trouwe en onafscheidelijke partner van Marcelline
als de man die steeds bereid was om een handje toe te steken
als de man met het eeuwige tandenstokertje in de mond
als een prima en geduldige leermeester voor de onderhoudsmedewerkers
als een dierenliefhebber
als een mens met een gouden hart
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De leerlingen van de Rotonde,
onder begeleiding van Jonathan,
maakten een (h)eerlijke soep met
brood klaar. De opkomst was een
succes, ongeveer 105 leerlingen
en leerkrachten namen deel.
Zelfs een aantal oud-leerkrachten
toonden zich present.

We vroegen ons af of er in onze
school leerlingen van Senegalese afkomst zijn. Niet dus!
Maar wel een aantal met als
thuisland Ghana, een naburig
land in West-Afrika.
En zo brachten we Debrah

Yaw (3BEI), Nkansah Mandela
(5BA), Ohemeng Ayim (4BMA),
Amakye Joseph (6BCVS) en
Amoah Francis (6BEI) samen
voor een gesprek.
Zijn er belangrijke verschillen
tussen Ghana en Senegal?
Senegal is een moslimland,
in Ghana is de meerderheid
christen. Er zijn ook moslims.
De twee bevolkingsgroepen
leven in vrede samen. Ghana
is nog meer ontwikkeld in
vergelijking met Senegal.
Moesten jullie ook een emmer water op je hoofd dragen?
Dat gebeurde wel, maar zeker
niet zo ver als in de filmpjes
over Senegal. Meestal was er
een waterput in de buurt. Op
het platteland is het natuurlijk
helemaal anders. Daar moeten
mensen soms kilometers lopen
naar een bron of een put.
Welk onderwijs hebben jullie
ginder genoten?
Dat was zeker niet in een hut
hoor! We leefden in de stad en
gingen naar een echte school,
maar er moest wel 60 euro per
trimester betaald worden. Gelukkig hadden we al familie in
België en die betaalden dan.
Het onderwijs in Ghana verloopt anders dan hier. Iedereen is altijd op tijd, we zaten
met veel in de klas, de leraar
mag je slaan, op de speelplaats moeten de jongere
kinderen zelfs naar de oudere
luisteren!
We organiseren op school een
actie Broederlijk Delen. Delen
jullie ook met familie of vrienden in Ghana?
We steunen hen door geld op
te sturen. Je moet natuurlijk
wel opletten, want iedereen
wil graag een beetje geld.
Wanneer we in Ghana zijn dan
bekijken de mensen ons anders. Ze denken dat we rijk zijn
en doen allerlei dingen voor
ons in de hoop om wat te krijgen!
Hoe verloopt een kerkdienst
in Afrika?
Het kan soms erg lang duren,
maar het is helemaal anders
dan hier. De mensen komen in  
gewone kledij naar de kerk en
er wordt veel gedanst en gezongen!
Is er een belangrijk verschil
tussen België en Ghana?
Ondanks alle problemen
lachen de Ghanezen meer. Ze
zijn altijd vriendelijk tegenover
iedereen. Hier valt het op dat
de mensen soms schrik hebben van ons.
Hoe is de situatie nu in Ghana?
Er is veel werkloosheid. De
rijken worden rijker, de armen worden armer. Wie kan
veranderen van land behoort
eigenlijk tot de beteren. Arme
mensen hebben gewoon geen
geld om zo’n dure reis te betalen.

:SAM:
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Vorig jaar afgestudeerd
met grote onderscheiding:

Sadri Gül

interviews
“Ieperling :

Respect en verantwoordelijkheid
in een fiets.”

S

adri Gül studeerde vorige jaar met grote
onderscheiding af op onze school en
daarom waren we benieuwd hoe hij terugblikt op 6 jaar HTISA en wat zijn toekomstplannen zijn.
Wat is je bijgebleven aan het HTISA?
Wat mij het meest is bijgebleven, is de positieve relatie tussen leerkrachten en leerlingen. Dit zorgde ervoor dat ik graag naar
school ging. Op school voelde ik me thuis.
De meeste leerkrachten waren altijd bereid
om te luisteren naar de leerlingen wanneer
ze problemen hadden. Dit zowel buiten als
binnen de school.

P

eter Dierickx is de eigenaar van
‘Fietsen Dierickx’ op de Zwijnaardsesteenweg te Gent. Hij is vooral bij de studenten gekend als een fietsenmaker die
snel en goed fietsen herstelt tegen een
democratische prijs. Alles wat met fietsen te maken heeft, kreeg Peter mee van
in de wieg.
Peter heeft sinds kort zijn eigen merk fietsen : ‘Queen Bikes’ met als submerken
‘Ieperling’ en ‘Buffalo’. Sint-Antonius
kreeg van Peter een fantastische ‘Ieperling’ om te verloten als eerste prijs voor
onze fotowedstrijd. Wij zijn daar natuurlijk zeer blij mee.

Mijn vriendenkring die ik op school had,
vond ik ook heel belangrijk. Ik heb heel wat
meegemaakt met hen en ik zie mijn ex-klasgenoten nog regelmatig.

Welk schooljaar vond je het leukst en waarom?
Het eerste schooljaar zal ik nooit vergeten,
want de school heeft heel veel moeite
gedaan om me door te laten naar de Astroom. Ik ben namelijk begonnen in een Bstroom, maar na een aantal tests bleek dat
ik de A-stroom aankon. Mijn eerste rapport
was uitstekend. Iedereen was verbaasd.

Wat zijn je vooruitzichten? Wat zijn je
toekomstplannen?
Eerst en vooral wil ik mijn bachelordiploma
halen. Moest ik falen, stop ik met de lerarenopleiding, want ik wil geen jaren verliezen. Ik ben wel niet van plan om snel op te
geven en doe erg mijn best. Als het niet zou
lukken dan ga ik werken, maar ook avondschool volgen om me bij te scholen.
Kan je onze leerlingen een goede raad meegeven?
Ik hoop dat ze genieten van hun mooie
schooljaren. Jullie moeten je best doen
op school, zodat je ver kan geraken in de
toekomst. Zowel de algemene vakken als
de praktijkvakken zijn zeer belangrijk. Een
diploma halen is zeer belangrijk, want dat
is het eerste wat men tijdens een sollicitatie
vraagt.

Je hebt nu je eigen merk ‘Queen Bikes’.
Waar kwam die inspiratie vandaan?
Mensen hebben graag iets dat ‘persoonlijk’ of ‘op maat gemaakt’ is. Queen Bikes
is een fiets uit een iets hogere prijsklasse,
maar met een zeer stijlvolle afwerking.
De koningin der fietsen, zeg maar. En, ja
‘The Queen’, de koningin van Engeland,
heeft altijd een perfect voorkomen. Een
goed product moet dat ook hebben.
‘Ieperling’ en ‘Buffalo’ zijn twee submerken van Queen Bikes?
Inderdaad. Met ‘Ieperling’ wou ik de
Eerste Wereldoorlog herdenken...in het
kader van respect. Vooral zelfrespect.
Veel mensen zijn in oorlog met zichzelf
door de manier waarop ze leven. Respect
hebben we nodig in onze samenleving
en we moeten respectvol omgaan met
het verleden. Te veel producten worden
geconsumeerd zonder meerwaarde. Met
de ‘Buffalo’ fietsen zou ik graag een deel
van de winst in de Buffalo Community
steken.

De school heeft me veel bijgebracht en dan
vooral de Nederlandse taal. Dit is te danken
aan de heer Vantyghem. Hij gaf Nederlands,
maar ik zag zijn lessen ook als levenslessen.

Kan je ons vertellen wat je nu doet na 6 jaar
HTISA?
Ik ben fier op mezelf, omdat ik geslaagd ben
met een grote onderscheiding in het secundair onderwijs. Na het secundair ben ik begonnen aan een bachelor elektromechanica,
maar de richting was een beetje te veel voor
me. Nu heb ik me ingeschreven voor de lerarenopleiding secundair onderwijs met als
vakken techniek en PAV.
Het gaat momenteel goed met de lerarenopleiding, maar aangezien ik een operatie
moest ondergaan, heb ik een aantal examens moeten missen. Die zal ik moeten inhalen tijdens de zomervakantie.

Koersen is een zwaar beroep. Motivatie,
doorzettingsvermogen, dat is zo belangrijk. Mountainbiker Filip Meirhaeghe (nu
bondscoach Mountainbike) heb ik zeer
intensief gevolgd op dat vlak en recent
nog Kenny De Ketele (winnaar Zesdaagse
van Gent in 2011).

Peter, hoe verliep je schoolloopbaan?
Eerst heb ik drie jaar handel en boekhouden gevolgd in het St. Lievenscollege
en daarna nog eens drie jaar A2 mechanica (technisch diploma, red) in Don
Bosco St. Denijs. Het was dat of de
Holstraat maar Don Bosco was dichter
bij huis, vandaar. Eigenlijk was ik vanaf
mijn twaalf, dertien jaar al bezig met het
werken aan fietsen.
Je hebt het koerswereldje van dichtbij
meegemaakt, niet?
Ik was vroeger mecanicien bij onder
andere ‘Histor Sigma’, de ploeg   van
Wilfried Peeters, nu sportdirecteur van
Tom Boonen. Alle Vlaamse klassiekers
heb ik meegemaakt, maar ook de Tour
(De ronde van Frankrijk, red), de ronde
van Italië, de ronde van Engeland... Tot in
Canada ben ik geraakt.
Je was ook een mentale begeleider in
plaats van enkel een mecanicien?

Hier spreekt een ondernemer met een
sociaal geweten.
Ondernemen veronderstelt voor mij
sowieso een moraal koppelen aan een
product.
Wereldoorlog I ligt honderd jaar achter
ons. Jij maakt een fiets waarmee je die
gebeurtenis wil herdenken en waarmee je wil oproepen tot respect. Welke
boodschap zou je aan jonge mensen willen meegeven?
Respect is cool ! Je kan in een multiculturele samenleving niet anders dan mekaar de ruimte geven om vrij te leven,
maar je moet ook verantwoordelijk nemen. Vrijheid en verantwoordelijk zijn
de twee helften van de weegschaal. Wie
res-pect toont, begrijpt de twee helften
van de weegschaal. En wie met een
‘Ieperling’ rijdt, toont het aan de buitenwereld.
Bedankt voor de inspirerende gedachten
en voor de ‘Ieperling’ ook natuurlijk.
Frank Vanhaverbeke

Fietsen Dierickx
Zwijnaardsesteenweg 115, 9000 Gent
09 222 71 47
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Hoe zou het
zijn met?
Marc Lasat
Dag meneer Lasat, het was
lang geleden dat we u zagen, hoe gaat het met u?
Goed, ik ben nu in een revalidatieperiode. Toen ik
geopereerd werd aan mijn
hart is er iets  
misgegaan: mijn
linker lichaamshelft was helemaal verlamd.
Ik mag geen gewichten opheffen en moet 20
minuten fietsen
en 20 minuten
lopen per dag. Ik
ben wel gelukkiger dan vorig
jaar, omdat ik nu
veel meer kan dan een tijdje
geleden.
Hoe bent u hier in de
Holstraat terechtgekomen ?
30 jaar geleden heeft men
mij gevraagd om hier les te
geven, al had ik nog geen Dcursus gevolgd. In oktober
moest ik een proefles geven
samen met meneer Callens

Interview
met de
vormgever
van de SAM:

Jonas
Dusselier
y
de b
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B
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Ma

en in november mocht ik
komen lesgeven aan 5BSO,  
6BSO en 7TTAT. In die tijd
hadden we geen boeken en
pc’s, we moesten de cursussen zelf schrijven of typen
met een schrijfmachine.
Welke studies heeft u
gevolgd?
Na mijn secundaire school
heb ik 3 jaar in Kortrijk hoger onderwijs bachelor
auto gevolgd.
Heeft u buiten
lesgeven
ergens anders
gewerkt?
Ja, na mijn
studies
in
Kortrijk
mocht ik direct beginnen bij Porsche, Ferrari, Alfa
Romeo, TRV... Ik koos voor
Porsche en ik heb daar 1
jaar als ongeschoolde mecanicien gewerkt. Eerst deed
ik alleen onderhoud, maar
na een tijd was ik controleur
van eindwerken. Toen is er
een periode gekomen dat
er 33% BTW voor luxe auto’s moest betaald worden

J

onas Dusselier is leerkracht plastische opvoeding en aardrijkskunde
op onze school. Enkele
leerlingen van 3BEI (Sinan,
Aleko, Shefket en Mario)
hebben hem geïnterviewd.
Dag meneer Dusselier.
Heeft u tijd voor een interview? Wij, leerlingen
van 3BEI, zijn blij dat u
hier werkt. We hebben
enkele vragen voorbereid
en we zijn heel benieuwd
naar uw antwoorden.
Hoe lang werkt u voor
HTISA?
Ik werk hier al drie jaar.  
Daarvoor heb ik gewerkt
in 5 verschillende scholen
in evenveel jaar. Pas in het
HTISA kon ik langer dan
een schooljaar blijven.
Wat vindt u het leukst aan
uw werk?
Ik geef het liefst les, want
het maakt me blij als ik
merk dat leerlingen echt
iets hebben bijgeleerd.

naam:

Steffie Vervust

Bent u getrouwd?
Ik ben getrouwd. Ik heb
mijn vrouw leren kennen
door samen op kamp te
gaan.

Op school ben ik:

Heeft u een gezin? Wat is
de naam van uw kind?
Ik heb een dochtertje. Ze
heet Mare en ze is op 8
maart één jaar geworden.

Ik hou van:

Wat is het leukste dat u al
mee hebt gemaakt in de
klas?

geboortedatum:

12 januari 1990
leerkracht
algemene vakken
mijn zoon Lewis
Ik hou niet van:

spinnen
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en de verkoop van Porsche
daalde daardoor sterk. Omdat ik de jongste in dienst
was, ben ik weggegaan
bij Porsche en ben ik bij
Volkswagen gaan werken.
Die garage was dicht bij mij
in de buurt en ik kon dus
met de fiets naar mijn werk.
Waar bent u opgegroeid?
Ik ben in Anderlecht geboren op 5 augustus 1956
en ben opgegroeid in Jette.
Nu woon ik al 30 jaar in
Grimbergen, in Brussel.
Wat zijn uw hobby’s?
Mijn hobby is fietsen, al van
toen ik   jong was. Vroeger
deed ik 12.000   kilometer
per jaar en momenteel rij ik
met een e-bike.
Wat waren de leukste momenten tijdens een schooljaar voor u?
De  week van de schoolreis
naar Duitsland met de zesde
en zevende jaren, want zo
leer je de leerlingen kennen
buiten de school.
Hoe ging je met je leerlingen om?
Ik behandelde ze zoals
mijn eigen kinderen: bij

Vorig schooljaar hebben
we met 1A een reuzenspin
gemaakt van 4 op 6 op 3
meter groot.

mij leerden ze niet alleen
autotechnieken, maar ook
dankbaar zijn, elkaar respecteren... Soms gingen
we samen ’s middags iets
eten in de Sleepstraat.
Hoe lang bent u getrouwd?
Ik ben al 30 jaar getrouwd
met dezelfde vrouw. Ik heb
haar nog nooit bedrogen
en ik zie haar nog altijd heel
graag.

Tombola
Op tijd = Cool!
Extra spanning op school vandaag! Alle leerlingen die deze ochtend op tijd op school
waren mochten een tombolalotje invullen
met hun naam. Om tien uur vond de grote
prijsuitreiking plaats op de speelplaats. Vier
onschuldige handen trokken een lotje uit de
grote pot met alle namen: Georgi uit 2TME,
Ibrahim uit 5BEI en Denis uit 4TET wonnen
een voetbaltruitje en voetbalshortje. Sami uit
6BC won een voetbal. Een mooie beloning om
op tijd op school te zijn!

Heeft u kinderen?
Ja, ik heb één dochter en
één zoon. Mijn dochter is
24 jaar en studeert nog
steeds, mijn zoon is 22 jaar
en werkt.
Als u de kans krijgt, wilt u
dan opnieuw lesgeven?
Jazeker, ik zal begin juni op
controle gaan om te kijken
of ik nog les kan geven. Ik
hoop dat het resultaat positief is en dan kom ik volgend
jaar graag weer   terug in
Sint-Antonius.
Meneer Lasat, bedankt
voor dit interview en graag
tot in september!
Kisacik Bekir/Cekic Hamdi
7BAE

Een brug naar werk

Is het waar dat u bij SAM
werkt en wat is uw taak
bij de SAM-redactie?
Ik krijg alle foto’s en teksten binnen en daarmee
stel ik de SAM samen tot
een aantrekkelijk geheel.
Hoeveel uren werkt u
voor de SAM?
Twee keer per jaar hou ik
twee weken vrij waarin ik
iedere dag tot ‘s avonds
laat aan de SAM werk.
Ik teken graag, kan u mij
wat tips geven?
Veel mensen zijn bang om
iets te tekenen omdat anderen het misschien niet
mooi zullen vinden. Dat is
jammer, want enkel maar
door het te durven, kan je
het leren. Durf experimenteren. Pas met vallen en
opstaan geraak je er.
Welk vak doet u het
liefste: P.O. of aardrijkskunde?
Ik doe ze allebei graag,
omdat ze erg verschillend
zijn. P.O. is creatief en met
de handen werken. Aardrijkskunde is meer op kennis gericht.  
Dit was onze laatste
vraag. Meneer Dusselier,
wij willen u bedanken. Wij zullen hier een
mooie reportage van
maken voor de SAM.

E

en aantal leerlingen in De Rotonde
volgen een brugproject. Maar wat  
is dat nu precies een brugproject? En
wat doen de leerlingen daar? Een kort
interview met Richard Budai.
Waar doe je een brugproject?
Ik werk in de bakkerij van Compaan
(het vroegere Job en Co).
Waarom doe je een brugproject?
Ik vond niet direct werk. Ik volg de
opleiding winkelbediende, maar het
is zeer moeilijk om hierin werk te vinden. Er zijn veel winkels in Gent maar
toch zijn er weinig winkels die nog
extra werknemers zoeken. Het is ook
niet makkelijk om deeltijds werk te
vinden, de meeste werkgevers willen
iemand die de hele week beschikbaar
is. Om mij te helpen in mijn zoektocht
naar werk doe ik nu al werkervaring
op bij Compaan. Ik leer er de juiste
arbeidsattitudes zodat ik sterker sta
wanneer ik terug ga solliciteren.

een aantal jaar geleden ook al in de
bakkerij gewerkt, dus ik ken het daar
goed.
Doe je het werk graag?
Ja, het is heel leuk werk. Ik vind het
leuk om het deeg voor de broden,
pistolets, stokbroden enzovoort te
maken en alles af te bakken, zodat ze
in de bakkerij kunnen liggen. Ook de
collega’s zijn tof. We maken plezier
terwijl we werken. In de patisserie
werkt er zelfs nog een leerling van
op onze school. Ik doe het dus heel
graag.
Wat is het grootste nadeel aan je
werk in de bakkerij?
Ik moet zeer vroeg opstaan. Ik begin
al om 6u30 te werken, dus meestal
sta ik om half zes op. Dat is wel echt
vroeg, maar een gewone bakker staat
nog vroeger op. Bij mij valt het dus
nog mee.

Wat doe je precies als werk?
Ik werk in de bakkerij. Ik maak het
deeg, bak de broodjes in de oven…  
Alles wat een bakker doet, daar help
ik bij. We werken vooral in opdracht
van bedrijven en andere scholen die
bij ons een bestelling plaatsen voor
hun broodjes.

Is je baas tevreden over je werk?
Ik heb een aantal weken geleden een
evaluatie gehad en toen zei mijn baas
dat hij zeer tevreden was over mijn
werk. Het is wel spannend zo’n evaluatiegesprek. Mijn trajectbegeleider
van op school was er ook bij. Gelukkig
was iedereen zeer positief over mijn
brugproject.

Hoelang werk je al bij Compaan?
Ik werk er nu twee maanden. Ik heb

Bedankt en nog veel succes op jouw
brugproject!

:SAM:

Foto
Verhalen

:SAM:

Sinds dit schooljaar heeft De Rotonde er een nieuwe opleiding bij: bandenmonteur OKAN.
Cengiz en Adem gingen een kijkje nemen in de klas
van leerkracht Thomas Van Meirhaeghe en maakten kennis met de leerlingen.

Hamid vertelt: “Ik heb al heel veel geleerd. Ik kan
banden monteren, demonteren en herstellen. Ik
ken het verschil tussen zomer- en winterbanden. Ik
doe de opleiding graag, maar het is spijtig dat het
zo moeilijk is om werk te vinden in deze sector.”

Nieuwe opleiding
bandenmonteur OKAN

Nikolai, Victory en Nangelai tonen hoe je een autoband monteert.
Victory: “Het uitbalanceren en uitlijnen van de wielen lukt me ook al goed!”
Jawad: “We hebben wel nog moeilijkheden met de woorden die tijdens het werk in een garage gebruikt worden.”
Blijven oefenen mannen!

De auto wordt verhoogd door
de autolifter.

Eventjes kijken wat er mis is
onder de auto.

Na de controle ruimen we het
materiaal op.

De autobanden worden
vervangen.

5BA aan het werk
Het binnenbrengen van de
auto voor een onderhoud.

e
Mad

Snel een kijkje nemen wat er
aan de hand is.

Af en toe tijd voor animatie

De motor loskoppelen

by
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Na de auto’s kijken we ook naar  de motorfiets.
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Leerlingen in de kijker
e
Mad

by

Wat is jouw
droomberoep?

Arsuel 3BMC

Dit is mijn eerste
jaar in de school.

Ik vind dat goed.

Ik vind de praktijkles leuk.

Mijn
droomberoep
is werken in de
automechanica.

Sinds het begin
van het schooljaar.

Alle acties vind ik
goed.

Alle lessen vind
ik leuk, omdat ik
veel studeer.

Mijn
droomberoep
is werken in de
automechanica.

Ik doe graag
fitness.

Al 6 jaar, vanaf
het eerste jaar.

Dat is leuk voor
de 1ste graad,
maar het 6e trekt
zich dat niet aan.

Ik doe graag
praktijk.

Mijn
droomberoep is
onderhoudstechnieker.

Ik doe geen sport.

Milan 6BEI

Welke lessen vind
jij het leukst?

Oktay 1BB
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Hoe lang kom jij
naar onze school?

Wat vind jij van de
acties op school?

Welke sport doe
jij graag ?

Ik speel graag
voetbal.

Hierboven hebben wij drie leerlingen geïnterviewd. Deze leerlingen werden gekozen door het schoolteam, omdat zij heel veel inzet tonen op school.
We hebben deze rubriek gemaakt omdat wij een zeer leuke SAM-krant wilden maken. Wij hadden vijf vragen voorbereid om tijdens het interview te
stellen. Hierboven vind je de antwoorden  van de  drie  leerlingen. Wij  zijn heel tevreden over het resultaat!

Lorenzo (17) uit 5BA vertelt over automechanica
Wat is automechanica?
Een vak waar we met auto’s, motoren en
alles wat draait met benzine, werken.
Wat is het leukste aan dit werk? Waarom?
Iedereen kan vrij kiezen. Je handen vuil
maken, dat is het leukste. Je werkt met olie.
We geven een klein tot een groot onderhoud van verschillende merken auto’s.
Waarom heb je voor dit vak gekozen ?
Omdat ik van auto’s hou en later een garage
wil opstarten.
Doe je dit werk graag ?
Ja, heel graag, want het inspireert me. Je
kan leren hoe een auto in elkaar zit, bijvoorbeeld: versnelling, verlagen …
Hoe gaan jullie te werk? Is het moeilijk?
Op zich is het niet moeilijk. Je moet eerst
kijken wat het probleem is. Als je het probleem gevonden hebt, kan je nagaan of je
stukken moet bestellen of maken. Als je dan
je stukken hebt kan je het oplossen. Je kan
ook zelf een darm vervangen.
Is er een toekomst in dit werk?
TUURLIJK! Zeker zelfs, want nu gaat men
met de komst van de elektrische wagens
meer en meer autotechnici nodig hebben in
de auto-industrie.      
Wat doe je nu? Is het moeilijk?
Nu doen we praktijk. We kijken naar de motoren van de auto’s, hoe ze werken en op
wat ze werken en we leren stukken in elkaar
zetten.
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Abdul Hakim werkt in Gents
sterrenrestaurant Vrijmoed

Hebben jullie liever praktijk of theorie?
We hebben liever praktijk dan theorie.
Wat doen jullie tijdens de lessen theorie?
We leren over de auto’s die op verschillende  toeren draaien, hoveel km per uur ze
draaien, op hoeveel
Newton ze aangespannen worden.
Is jullie leerkracht snel boos als er iets fout
gegaan is ?
Neen, hij is niet snel boos. Hij zegt ‘’Als je
iets mis hebt gedaan, kan je uit je fouten
leren”.

S

inds kort werkt Abdul
Hakim, hulpkok in opleiding,
in het Gents sterrenrestaurant
Vrijmoed. Dit restaurant opende
vorig jaar haar deuren en kreeg
niet lang daarna een ster. Wanneer een restaurant een ster
krijgt, betekent dit dat het eten
er heel lekker en kwaliteitsvol is
en dat je bediend wordt volgens
het principe: klant is koning.
Bij restaurant Vrijmoed kan je
niet zomaar langsgaan, je moet
drie maanden op voorhand reserveren, omdat het zo’n succesvol restaurant is. Ons centrum deeltijds onderwijs is dan
ook heel trots op Abdul Hakim!
Tijdens het koken en afwassen
door had hij even tijd voor enkele vragen:

heb af en toe nog moeilijkheden
met het Nederlands. Soms
moet de chef vertalen naar het
Engels voor ik hem begrijp. De
werkdruk is heel hoog. De chef
zegt vaak: “Tempo, Tempo!”

Waaruit bestaat jouw werkdag?
Als hulpkok krijg ik mijn taken
van de chef-kok. Ik tref vooral
de voorbereidingen van de recepten, zoals het versnijden van
de ingrediënten. Dit noemt men
mis-en-place. Hoe langer ik er
werk, hoe meer ik zal mogen
doen.

Zijn er dingen waar je nog moeilijkheden mee hebt?
Momenteel niet, maar dit kan
nog komen als ik meer taken
krijg.

Valt het een beetje mee? Is er
veel werkdruk?
Ik doe het heel graag, maar ik

Zijn er verschillen met je vorige
job bij brasserie Mub’Art?
Bij Mub’Art werkte ik alleen of
met twee. Nu werken we met
zes of zeven in de keuken. Het is
dus veel drukker.
Wat is jouw lievelingsgerecht
op de kaart?
Het menu verandert vaak, maar
momenteel vind ik de hapjes, de
wintersla, de chocomousse en
de crumble van witte chocolade
het lekkerst.

Wat is jouw droomjob?
Ik zou graag chef-kok worden,
maar ik moet eerst nog veel leren voor ik kan verder dromen.
Stap voor stap zal ik er komen.
“One dream at a time”, dat is
mijn motto.

:SAM:

Realisaties leerlingenraad

Varia

Dagschool
Ontspanningsruimte
Alle leerlingen zijn verplicht, tot in het derde jaar, om tijdens de middag
op school te blijven. Om dit zo aangenaam mogelijk te maken, willen de
leerlingen van de leerlingenraad van de eerste graad en van de tweede
graad graag een ruimte inrichten waar ze zich tijdens de middag kunnen
ontspannen. Ze kunnen hier ook op het gemak wakker worden wanneer ze
’s morgens vroeger op school zijn. De leerlingen zouden graag een beurtsysteem organiseren waarbij de ontspanningsruimte voor de verschillende
klassen gereserveerd wordt. Met de verschillende voorstellen van de leerlingen werd een subsidieaanvraag ingediend. Zo hopen de leerlingen geld
te verzamelen om materiaal aan te kopen voor de ontspanningsruimte. Als
de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de leerlingenraad in mei een referendum organiseren. Met dit referendum willen ze elke leerling de kans geven
om mee te beslissen hoe de ruimte ingericht moet worden.

De leerlingen aan het woord
op de schoolraad
Op de schoolraad van maandag 13 januari 2014 was er een
belangrijke delegatie van de leerlingenraad uit het voltijds en
het deeltijds onderwijs aanwezig.
		

VOLTIJDS ONDERWIJS

Yunus Atmaca (5TAT), Milan Heyerick (6BEi), Kemal Malak
(3Bei), Affaoui Badr ( 3BMc). Samen met Marieke Neys (brugfiguur ad-interim voltijds onderwijs) werden een aantal voorstellen aangebracht en besproken.

Graffitiwedstrijd
De leerlingen van de leerlingenraad van de 2e graad organiseren ook een
wedstrijd voor een graffitiontwerp voor de muur op de speelplaats. Ze
zijn op zoek naar het ontwerp dat de troeven van de Holstraat het best
weergeeft. Dezelfde graffititekening zal eind dit jaar door de leerlingen
ook gespoten worden in het graffitistraatje aan de Vrijdagsmarkt, zodat
tijdens de Gentse Feesten zoveel mogelijk volk onze graffititekening kan
bewonderen en onze school extra in de verf gezet wordt!

Voor de eerste graad
•

•

•

De leerlingen zouden toch graag buiten de school
gaan tijdens de middagpauze.		
De school kan dit niet toestaan, want leerlingen zouden
kunnen zeggen dat ze naar huis gaan, maar dit niet doen
en in de stad blijven rondhangen. In het slechtste geval
kan dit leiden tot problemen, bv. te laat in de school, vandalisme …

check/well done
• opfleuren meisjestoiletten: geurverfrissers, zeep, handdoekjes
• bal op de speelplaats

De leerlingen willen graag zwemmen tijdens de les LO.
De leerkrachten en de directie vinden het belangrijk dat
de leerlingen van de 1ste graad kunnen zwemmen.  We
bekijken de komende maanden hoe we dit vanaf het volgende schooljaar kunnen organiseren.
Men vindt het ook leuk wanneer er iets extra
verkocht wordt.					
Het deeltijds onderwijs doet dit geregeld. In het kader
van de actie Broederlijk Delen worden er wereldwinkelproducten verkocht.

Voor de tweede graad
•

De derde jaren willen ook graag tijdens de middagpauze de school verlaten.				
Dit kan niet omwille van dezelfde reden als in de eerste
graad.

•

Men heeft graag meer uitstappen.
De school is bereid om hierop in te gaan. Er worden al heel wat bezoeken georganiseerd: bezoek aan
Technopolis, Huis van de Toekomst, het Provinciehuis, de sportdag, de tentoonstelling over de Eerste
Wereldoorlog, … Voor de vierde jaren vindt er zelfs een
heuse meerdaagse plaats in de Hoge Rielen!  Uiteraard
mogen we hierin niet overdrijven, want de meeste uitstappen zijn niet gratis. De school herinnert eraan dat
een studie-uitstap een normale lesdag is.

Voor de derde graad
•

De leerlingen willen graag andere werkpakken
(twee delen) voor de afdeling elektriciteit en sanitaire installaties.					
Dit wordt besproken.

•

Leerlingen van 6BEi en 6BC vragen of het niet mogelijk is om een zevende jaar voor hen in te richten.
De directie en de leerkrachten vinden het wenselijk dat
er een 7de jaar is voor alle studierichtingen BSO. Dit moet
echter vooraf aan de overheid aangevraagd worden en
kan volgend jaar zeker niet gerealiseerd worden. In de
toekomst willen we dit wel bekijken, afhankelijk van het
aantal leerlingen. Eventueel kan men wel een zevende
jaar auto-elektriciteit of verwarming in de school volgen.

•

De Rotonde

Graag meer meisjes op school.
Dit is niet evident want de richtingen die we aanbieden
zijn de zogenaamde “harde richtingen”. Misschien kan de
leerlingenraad initiatieven nemen om meer meisjes op
de school te krijgen?

		

op komst
• voetbaltoernooi over de middag
• evaluatie van de trajecten
• Meer vuilnisbakken op de speelplaats

In de stemming om te
stemmen?

een partij naar keuze stemmen. Je kan
dit op 3 manieren doen:

1. Ofwel kleur je het bolletje bovenaan
de lijst van de partij naar keuze. Zo
p 25 mei 2014 gaan we met zijn allen
stem je voor een partij.
terug naar de stembus.
2. Ofwel kleur je het bolletje naast
We kunnen stemmen voor het federaal
één of meer personen van één en
(nationaal, Belgisch), het  regionaal (het
dezelfde lijst. Deze personen mogen
Vlaams) en het Europees parlement.  
dus niet in verschillende partijen zitLeerlingen die 18 jaar zijn of ouder
ten. Je kan dus maar naast personen
moeten gaan stemmen. Ze krijgen daarkleuren in één lijst van één partij.  
voor een brief via de post waarop zal 3. Ofwel kleur je bovenaan de lijst en
staan op welke plaats ze moeten gaan
naast één of meerdere personen in
stemmen.
eenzelfde lijst.
Die zondagvoormiddag krijg je dan 3
stembiljetten in 3 verschillende kleuren. Wanneer stem je ongeldig?
Voor elk van de parlementen (Federaal,
1. Als je iets schrijft op het stembiljet
Vlaams, Europees) één stembiljet.
2. Als je iets omcirkelt
3. Als je op meerdere partijen stemt
Hoe kan je nu geldig stemmen?
4. Als je  een bolletje van een persoon
Dit kan enkel door met een rood potlood
kleurt in combinatie met een andere
de witte bol rood te kleuren.  Dit potlood
partij of een persoon uit een andere
ligt klaar in het stemhokje.
partij.
Opgelet je mag slechts op één lijst van

O

Sinds april prijkt er een nieuwe banner op één van de gevels van de
school in de Holstraat. En wat voor
één! Een technische en beroepsschool hangt een nieuwe banner uiteraard zelf op. Een koud kunstje voor
Yves De Coster en Jurgen De Waele.

DEELTIJDS ONDERWIJS

David Berki (leerling) en Geert Provoost (begeleider leerlingenraad) waren aanwezig.
De besproken punten zijn opgelijst en worden vervolgens in
de verschillende klassen besproken. Daarna wordt bekeken
welke verder kunnen uitgewerkt en behandeld worden. Deze
kunnen op de volgende schoolraad aan bod komen.
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Spelletjes
SUDOKU

e
Mad

by

I
E
B
3

Recept Salade Olivier

:SAM:

De lente is weer in het land! Ideaal weer om te barbecuen. En wat past er beter bij een
lekker stukje vlees dan een fris slaatje? Smakelijk!
Ingrediënten voor 4 personen
4 grote aardappelen / 150 gr doperwtjes / 2 grote wortels / 2 gekookte eieren /
3 augurken / 300 gr kipfilet / 4 el mayonaise / 1 tl citroensap

1. Kook de kipfilets.
2. Schil de wortels.
3. Snij deze in brunoise (blokjes) van 5mm
op 5mm.
4. Schil de aardappel.
5. Leg de geschilde aardappel in een kom
met koud water.
6. Snij de aardappel in brunoise (blokjes)
van 5mm op 5mm.
7. Leg de aardappelblokjes in een kom met
koud water.
(Dit doen we om het verkleuren van de
aardappel te voorkomen.)

RAADSEL
Twee vaders en twee zonen gaan vissen.
Ieder vangt 1 vis. In totaal worden er 3 vissen gevangen.
Hoe kan dit?

8. Kook de aardappelblokjes gaar in koud
licht gezouten water.
9. Blancheer de wortelblokjes. (Blancheren is
een groente onderdompelen in kokend water
en er weer uit halen zodra het water terug

begint te koken. Daarna spoel je de groente
onmiddellijk af onder ijskoud water om het
kookproces te stoppen en de kleur te fixeren.)

10. Vergeet de kipfilets niet uit het water te
halen en laat ze afkoelen.
11. Blancheer de erwtjes.
12. Kook de eieren.
13. Snij de augurken in brunoise
14. Pel de eieren en laat ze afkoelen.
15. Snij de kip in brunoise.
16. Tot slot snij je de afgekoelde eieren in
brunoise.
17. Alle brunoise voeg je samen.
18. Meng alles met een paar lepels mayonaise.
19. Breng op smaak met peper en zout en
een beetje citroensap.

Antw :Grootvader, vader en zoon zijn gaan vissen.

WIE-ZIJN-WIJ?

WOORDZOEKER

Wedstrijd wereldkampioenschap
voetbal in Brazilië

T

klas, school, agenda, computer, bord, tafel, leerkracht,
leerling, balpen, toetsenbord
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ussen 12 juni en 13 juli strijden 32
landen in de eindronde voor het
wereldkapioenschap en de beker van 5
kg goud met een waarde van 7,5 miljoen
euro.

We hebben allemaal een favoriet, één
ploeg waarvan we denken dat die zal winnen.

België wist zich te plaatsen door beste
te worden in reeks A.  Doordat het op de
wereldlijst op de 10de plaats staat, werd
het als één van de eerste landen verdeeld
over de groepen van de 8ste finale.
België zit samen met Algerije, ZuidKorea en Rusland in Groep H. Landen zoals Turkije, Bulgarije en  Marokko werden
al in de voorrondes uitgeschakeld en
mogen dus niet deelnemen aan het WK.

•
•

•

Welke twee ploegen spelen volgens
jou de finale?
Wie zal er de finale winnen?
Wat zal de score zijn in de finale?

Geef jouw pronostiek voor 12 juni
door aan SAM via sam@htisa.be of via
Facebook, en win een prijs!
Dinsdag 17 juni om 13u speelt België
tegen Algerije. Op 22 juni, 13 uur tegen  
Rusland en op 26 juni, 17u tegen ZuidKorea.  Supporter je mee voor België?

www.htisa.be
facebook
www.

.com/htisa.gent

www.derotondegent.be
[deeltijds onderwijs]
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